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වී. ගුණවර්ධන එ. දේශීය අදායම් තදපොර් තේන්තුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1091 /2019 (25.06.2019 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

 

අභිොචක   -     වී. ගුණවර්ධන  

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             - නම් කළ නිලධාරී , දේශීය අදායම් තදපොර් තේන්තුව  

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - වී. ගුණවර්ධන  

තපොදු අධිකොරිය  - සනත් කරන්දාන , කළමනාකරණ සහකාර 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.11.25 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.12.12 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.12.22 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.12.31 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.07 

 

අභිොච ෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018.11.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලලො සිටින ලදී. 

 

අභියාචක හට දේශීය අදායම් දදපාර්තදම්න්ුදවන් දෙවිය යුු වූ රු. 1265028.61 මුදලක් (රු. 

1188257.32) 2018.06.08 දින දෙවා ඇත. එම මුදල දෙවන ලේදේ 1996.10.07 සිට 2005.07.12 දින 

දක්වා අභියාචක හට දනාදෙවා තිබු හිෙ වැටුප් දවනුදවනි. එම වැටුප් ෙණනයට අදාල විශ්දේෂණයක්. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.12.12 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ පනදත් 5 (1) (ඇ) (iv) 

වෙන්තිය අනුව අදාල දතාරුරු ලබා දිය දනාහැකි බව ය. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 

විසින් 2018.12.22 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො 

2018.12.31 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ පනදත් 5 (1) (ඇ) (iv) වෙන්තිය අනුව අදාල 

දතාරුරු ලබා දිය දනාහැකි බැවින් දතාරතරු නිලධාරියාදේ තීරණදේ දවනසක් දනාවන බව ය. තමම 

තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2019.01.07 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

නියෙෝගෙ: 

 

අභියාචනය සදහා දදපාර්ශවයම පැමිණ ඇති බව දකාමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 

 

තපොදු අධිකොරියක සන් කතේ , භොරතේ තහෝ පොලනතේ පවතින ඉල්ලලො සිටින ත ොරතුරුවලට, 

පරවැසිතයකුතේ ත ොරතුරුවලට ප්රතේශ ීතේ අයිතිවොසිකම ප්රතික්තෂවප කළ හැකි වන්තන්, ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 5 (1) වගන්තිතේ සඳහන් එක් තහවතුවක් තහෝ ඊට වැඩි ගණනක් 

සඳහන් කිරීම මගින් පමණක්  බව අවධොරණය කරනු ලැතේ. 

තමම අවසවථොතේදී ඉල්ලලො ඇති ත ොරතුරු 5 (1) (ඇ) (iv) වගන්තියට අයත් තනොවන අ ර තපොදු අධිකොරිය 

ත ොරතුරු ප්රතික්තෂවප කිරීම සඳහො දක්වො ඇති දහ්ුව දතාරුරු ඉේීදම් විෂයයට අනුකූල තනොවන බව 

අවධොරණය කරනු ලැතේ.  

 

5 (1) (ඇ) (iv); 

 

එම දතාරතරු දහළිදරව් කිරීම , 

භාණ්ඩ සහ දස්වාවල මිල ස්ථාවර පවත්වා ෙැනීම, පාලනය සහ ෙැලපීමට , කුී සහ අදනකුත් පිරිවැය සහ 

දේතාන අනුප්රමාණ , වැටුප් සහ අදනකුත් අදායම් දහෝ යටදත් ඒ දතාරුරු වලට ප්රදව්ශ වීම ප්රතික්දෂ්ප 

කළ හැකිය. 

 

ඉහත  ත්ත්වයන් යටදත් අදාල දතාරුරු ලබා දදන දලස දපාදු අධිකාරියට නිදයෝෙ කරනු ලැතේ. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

අභියාචනය දමයින් අවසන් දව්. 

 

**** 

  


